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Dotaz 1
1) Jaká je výše nájmu, která je hrazena majiteli /fyzické osobě/ za užívání jeho
nemovitosti Českou poštou – za měsíc popř. za rok 2016 – pobočce 345 22
Pobřežovice?

Odpověď:
Na Váš dotaz, který se týkal výše nájmu hrazeného majiteli za užívání pobočky České
pošty, s.p., Poběžovice, uvádíme, že hradíme nájemné ve výši 259.056,- Kč/rok, což
odpovídá ceně v místě a čase obvyklé.

Dotaz 2
Shora uvedený advokát zastupující Společnost tedy tímto žádá o poskytnutí informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na jakém základě byla
poštovní zásilka určená do vlastních rukou JUDr. Daniela Musila převzata shora uvedeným
sousedem v sídle a zda je tedy společnost Vuestra s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ
24129984 oprávněna k přebírání zásilek za pana Musila.

Odpověď:
K Vašemu dotazu, který se týkal zásilky adresované pro JUDr. Daniela Musila, uvádíme, že
jsme provedli interní šetření. V našich interních systémech jsme ověřovali, zda byla uvedená
doporučená zásilka skutečně podána se službou „do vlastních rukou“ (cena výplatného
za zásilku ve výši 61,--Kč tomu neodpovídá). Cena odpovídá součtu hmotnosti zásilky
a dodejky. V interním systému je u této zásilky uvedena pouze služba dodejka a podle toho
byla také předmětná zásilka doručována.
Budova v Kaprově ulici 42/14 je trvale uzamčena, u vchodu je označení cca 20-ti firem.
Po kontaktování zvonku „recepce“ jsme dotazem zjistili, že v budově je recepce, která
disponuje seznamem aktuálně umístěných a evidovaných firem na této adrese (v současné
době cca 3 000 firem). Doručovatelku vždy pustí dovnitř a firmám, které o to mají zájem,
zásilky přebírá recepční. Pokud firma nemá zájem, zásilky se vrací, neboť firmy v budově
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nemají zřízeny domovní schránky.

Skutečnost, že zásilku převzal „soused v sídle “, je

v souladu s čl. 25 odst. 5 Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Základní poštovní služby.

Dotaz 3
Kdy Česká pošta informovala odesílatele zásilky č. RR767739795CZ o vadě na dodejce

Odpověď:
K Vaší otázce uvádíme, že se tak stalo dne 9.10.2017.

Dotaz 4
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o sdělení jaká
forma je u České pošty stanovena při tzv. nahlédnutí do dokumentu/spisu. Zajímá mě popis celé
procedury. V které vaší směrnici, předpisu či jiné normě je stanovena a jak naplňuje § 38, odst. 4,
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Odpověď:
K Vašemu dotazu uvádíme, že Česká pošta s.p., není správním orgánem ve smyslu § 1 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tudíž se na ni Vámi
citované ustanovení správního řádu nevztahuje.

Dotaz 5
Dobrý deň,
v zmysle zákona č. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na České poště, s.p.
si Vás dovoľujem požiadať o poskytnutie odpovedí na nasledujúce otázky:
1.Koľko prevádzok má Česká pošta?
2.Koľko z nich je vo vlastných priestoroch a koľko z nich je v nájomných priestoroch?
3.Koľko z prevádzok, ktoré sú v nájomných priestoroch je bezbariérových?
4.Koľko z prevádzok, ktoré sú vo vlastných prevádzok je bezbariérových?

Únor 2018

Odpověď:
Vámi požadované údaje týkající se poštovních provozoven České pošty, s.p., uvádíme
v přehledné tabulce, viz níže:

Dotaz 6
U společnosti Periodik jsem si v 01/2018 objednal roční předplatné na časopis Panorama
křížovek s tím, že předplatné uhradím bankovním převodem. Pár dnů po provedeném převodu
částky za předplatné mi od České pošty s.p. přišla obálka se složenkou, kde byl uveden
požadavek na opětovnou úhradu výše uvedeného předplatného.
Na základě zákona 106/1999Sb o svobodném přístupu k informacím žádám o zaslání
informace proč mi byla výše uvedená složenka zaslána, když jsem platbu provedl převodem.
Dále žádám o sdělení kdy a jakým způsobem jsem poskytl České poště s.p. povolení používat
mé osobní údaje pro své obchodní aktivity a proč s.p. Česká pošta vynakládá prostředky
na tisk a zaslání složenky, která mnou nebyla vyžádána.

Odpověď:
Na Váš dotaz, který se týkal předplatného časopisu Panorama křížovek a platebních údajů,
uvádíme výsledek našeho šetření. Žadatel je plátcem předplatného titulu Panorama křížovek
pro odběratele Konířová Hana, bytem tamtéž, od 11.01.2016. Předplatné je na plovoucí rok.
Při objednávce v roce 2016 však předplatitel neuvedl datum ukončení objednávky.
Objednávka je tudíž „otevřená“ a systém, ve vydavatelem stanoveném předstihu, zhruba 40
dní, vystaví a odešle předpis k úhradě dalšího předplatitelského období. Úhrada
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na předplatitelské období od 07.02.2018 do 03.01.2019 na částku 600,-- Kč nám byla připsána
dne 05.01.2018.
Celý problém spočívá v tom, že si Žadatel pravidelně objednává titul přes www.periodik.cz,
bez uvedení ukončení a žádá o okamžité inkaso, nečeká na to, až mu bude zaslána poukázka.
Předplatné uhradí pod neexistujícím variabilním symbolem, posléze to musí Česká pošta, s.p.,
ručně párovat. Systém ale vygeneruje a odešle řádný předpis. Žadateli bych doporučila, aby si
vždy vyčkal na řádnou poukázku. Pokud si nebude jistý, tak ať volá na bezplatnou linku
předplatitele č. 800 300 302.
Dále uvádíme, že Česká pošta, s.p., není vlastníkem ani provozovatelem portálu
www.periodik.cz.
Adresa předplatitele je vždy výhradně majetkem vydavatele, který ji za účelem správy kmene
předplatného zapůjčí České poště, s.p., a poukázka na úhradu předplatného je tedy
generována na základě smlouvy s vydavatelem.
České pošta, s.p., tyto adresy dále žádným způsobem nevyužívá pro své obchodní aktivity.
Na objednávkovém formuláři na ww.periodik.cz je souhlas abonenta uveden takto:
Souhlasím, aby na moji e-mailovou adresu byly zasílány novinky z portálu Periodik.cz.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů *.
Žadatel tudíž musel obojí odsouhlasit.

